
 

  
Juridiska föreningens styrelsemöte 
Tisdag den 1 SEPTEMBER 2020

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson. 

1.1. Närvaro 

Ordförande Fanny Wikström Olsson Närvarande 

Vice ordförande Emilia Kylsäter Närvarande 

Ekonomiansvarig Elvira Ferm Frånvarande 

Marknadsansvarig Ida Hedlund Närvarande 

Utbildningsansvarig Julia Netinder Närvarande 

Informationsansvarig Johanna Häggbom Holmlund Närvarande 

Sportmästare Lukas Todtenhaupt Närvarande 

Klubbmästare  My Gabrielsson Närvarande 

Ordförande för JR Erik Uggla Närvarande 

Chefredaktör för de Facto Alma Ottengren Närvarande 

1.2. Val av justerare 
Till justerare valdes Emilia Kylsäter och Ida Hedlund. 

1.3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

1.4. Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2020-08-25 godkändes. 
 
 
 

2. Rapporter 

2.1. Juristens dag 
En JF Klaga har inkommit som frågar sig varför Juristens dag inte flyttas fram till efter årsskiftet. 
Personen lyfter också att det kan finnas ett vaccin i framtiden. 
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Styrelsen och PA svarar att de valt att digitalisera samt behålla datumen för Juristens dag av flera 
anledningar. Dels är läget är ovisst just nu, ingen vet hur det kommer utveckla sig. Det finns ingen 
garanti för att ett vaccin kommer tills efter årsskiftet eller att alla skulle hinna vaccinera sig tills dess. 
Dessutom skulle T9:orna drabbas om Juristens dag flyttas till VT då de inte skulle få möjlighet att 
delta. Juristens dag tidigare ägt rum under VT men flyttats till december eftersom många arbetsgivare 
rekryterar innan jul.  
Vidare är utställarna positiva till att ha mässan digitalt, en del utställare tackade tidigare nej till den 
fysiska mässan men tackade sedan ja till den digitala mässan.  
 
PA rapporterade även om att de tagit kontakt med studenter på program vid Umeå universitet som kan 
hjälpa till att bygga den digitala mässan. PA ska undersöka möjligheterna ytterligare till att ta hjälp av 
studenter.  
Vidare berättade PA att de har ordnat ett samarbete med medborgarskolan.  

2.2. Ekonomiansvarig 
Se bifogat brev.  

2.3. Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om att försäljningen av rättshandböckerna har gått bra.  

3. Beslutsärenden 

3.1. Beslut om kostnad för lagböcker 
Ordföranden ville ta ett beslut om inköp av 90 st. svarta lagböcker på 68 370 kr. De böcker som inte 
säljs kommer skickas tillbaka och JF får motsvarande belopp åter.  
Styrelsen godkände kostnaden.  

4. Diskussionspunkter 

4.1. JF-rummet  
På grund av den rådande situationen har styrelsen att ta ställning till om JF-rummet kan vara öppet 
eller inte. En delfråga är om styrelsen kan ha sina öppna styrelsemöten i JF-rummet. Ordföranden har 
pratat med kåren som meddelar att styrelsemöten på plats är ok enligt dem, så länge FHM:s 
rekommendationer kan följas. Styrelsen bestämmer därför att styrelsemötena ska utgå från 
JF-rummet. Det ska också alltid finnas möjlighet att delta digitalt.  
En annan delfråga är om JF-rummet ska ha lunchöppet. Styrelsen för en diskussion kring JF-rummets 
öppnande men tar inte ett beslut idag, styrelsen återkommer med beslut samt riktlinjer kring 
lunchöppet i JF-rummet. Tills vidare är JF-rummet inte lunchöppet.  

4.2. Försäljning ryggsäckar 
Styrelsen fortsätter dela ut ryggsäckar till de nya studenterna, om det blir ryggsäckar över kommer de 
finnas till försäljning åt övriga studenter.  
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4.3. JF Klaga 
Två st. JF Klaga har inkommit.  
Den ena frågar varför JD inte skjuts framåt i tiden till efter årsskiftet. Se diskussion kring detta under 
punkt 2.1.  
 
Den andra efterfrågar att styrelsemötesprotokollen ska läggas upp snabbare på hemsidan. Styrelsen 
svarar att protokollen alltid läggs upp så snabbt som möjligt. De personer som vill ta del av 
information direkt rekommenderas att delta under mötestiden.  

5. Informationspunkter 

5.1. Gästföreläsare 
Vice ordföranden har kontakt med en gästföreläsare och planerar för en digital gästföreläsning under 
början av den här terminen.  

6. Övriga frågor 

6.1. Stockholmsresan 
En sådan resa som Stockholmsresan utgör rekommenderas inte av FHM. Ett beslut att anordna resan 
skulle inte institutionen stå bakom om inte rekommendationerna ändras. Därför kan resan komma att 
skjutas fram eller digitaliseras. Beslut om det tas nästa vecka.  

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet.  
 

 

Vid protokollet, 

Johanna Häggbom Holmlund, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emilia Kylsäter Justerat, Ida Hedlund 
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Brev från ekonomiansvarig.  
 

Jag har valt avgå från min post som ekonomiansvarig. Det här på grund av personliga skäl som inte 
har med styrelsearbetet att göra.  
 
Det är en väldigt givande och rolig post som ger dig möjlighet att utvecklas både när det gäller att ta 
ansvar men också i hur en förening styrs. Mycket av arbetet handlar om att vara en del av styrelsen 
och på så sätt vara med och göra roliga och spännande saker för våra fantastiska medlemmar.  
 
Jag hoppas nu på att den som tar över kommer ha lika roligt som jag haft och att den inte är rädd för 
att fråga om hjälp eller lära sig mer om bokföring och föreningsliv. 
 
Väl mött, Elvira Ferm 
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